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Esta quinta, o vigésimo oitavo dia da lunação pode trazer difi culdades como preocupações, insônias e aborrecimen-
tos. A Lua fi ca fora de curso durante toda a manhã até ingressar em Aquário no início da tarde desta quinta-feira. 
Com isso podem surgir alguns contratempos até a metade do dia. É bom que não se espere demais de situações que 
podem não dar em nada. De tarde com a Lua em Aquário, o astral vai fi car mais aberto, extrovertido e amigável. 
Como estamos nos aproximando do carnaval, estaremos mais abertos para atividades diferentes e o contato com os 
grupos. Mercúrio em harmonia com Saturno deixa todo mundo mais prudente e responsável.
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Devido a um sentimento de afl ição 
os problemas tendem a parecer 
maiores e de difícil solução. Uma 
atitude temperamental causa crises 
no relacionamento amoroso, por isso 
controle-se. Avalie agora se vale 
a pena ainda resgatar uma antiga 
relação. 62/762 – Vermelho.

Com a Lua minguante plena em 
Aquário a manhã será de astral 
acelerado, com a mente rápida para 
encontrar soluções ágeis. Logo irá 
receber algum benefício a mais na-
quilo que estiver realizando. O fi nal 
do dia será de sobrecarga de deveres 
e obrigações. 48/448 – Azul.

O dia não é bom para especular, mas 
sim para ser objetivo e valorizar a 
verdade. Use a boa disposição social 
que melhora a vida sexual e garante 
bons momentos. A boa organização 
mental e a concentração se ampliam 
podendo colocar projetos de vida em 
ação. 52/552 – Amarelo.

Bom dia para tudo que necessite de 
criação mental aulas, leituras textos 
e lidar com documentos e papéis 
em geral. Vai obter conhecimentos 
e aprender coisas novas e pode 
ter lucros e satisfação amorosa. 
Concentre-se naquilo que acredita 
e realizará seus desejos. 55/555 – 
Branco.

É necessário evitar resolver situa-
ções envolvendo o lar ou trabalho. 
Haverá a sensação de que está tudo 
nos conformes e caminhando bem 
melhor no fi nal do dia. Um aspecto 
negativo pode tirar o foco para as 
questões objetivas neste fi nal de lua 
minguante. 76/476 – Amarelo.

Mercúrio em harmonia com Sa-
turno deixa todo mundo mais 
prudente e responsável. Ao fi m 
da tarde, entendimento facilitado 
nas comunicações. Amplia-se a 
preocupação com o bem-estar 
coletivo com a Lua em Aquário a 
tarde. 58/258 – Azul. 

Aproveite esta quinta-feira é um dia 
para viver bom momento no sexo. 
Muita vontade de amar e manter 
contatos sociais intensos e felizes. 
Faça uma revisão de suas condições 
materiais, evite os gastos exagerados 
e só faça negócios importantes e 
decisivos. 31/831 – Vermelho.

As obrigações fi cam mais presen-
tes perto da meia-noite e tendem 
a tornar o astral mais pesado e o 
semblante mais sério. Ao fi m da 
tarde, entendimento facilitado nas 
comunicações. Mantenha a calma 
para evitar enganos naquilo que 
requeira mais atenção. 71/771 - 
Branco

Evite tratar o que é mais importan-
te e prático, use a intuição e terá 
soluções. A organização começa na 
sua mente, pense positivamente e 
encontrará seu caminho. Mercúrio 
em harmonia com Saturno deixa todo 
mundo mais prudente e responsável. 
80/880 – Marrom.

Um bom momento à tarde para cui-
dar da saúde e iniciar tratamento. 
Terá motivação para entrar em ação 
usando o seu talento, sem falar mui-
to, mas agindo imediatamente para 
encontrar soluções. Sobrecarga de 
deveres e obrigações a mais no fi nal 
da noite. 59/159 – Branco.

Lua em Aquário torna a tarde de um 
astral acelerado, com a mente rápida 
para encontrar soluções ágeis. Bom 
dia para tudo que necessite de 
criação mental. Pode haver enganos 
naquilo que requeira mais atenção. 
Começa um período novo após o 
aniversário. 97/497 – Azul.

Se de manhã há falta de concentra-
ção no fi nal do dia será ótimo para 
a meditação e inspiração. Procure 
manter um bom contato com as 
pessoas com quem convive, evitando 
desentendimento sentimental. Valo-
rize a verdade e evite o preconceito. 
98/798 – Cinza.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 23 de Fevereiro de 2017. Dia de São Policarpo, São 
Sereno, São Romano, Santa Marta, e Dia do Anjo Vehuel, cuja 
virtude é a inteligência. Hoje aniversaria o ator Peter Fonda que  
chega aos 78 anos, o guitarrista Johnny Winter que nasceu em 
1955 e o ator Alexandre Borges que chega aos 51 anos.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau é muito ativo e dinâmico e 
pode ter sucesso através de parcerias. Tem boas ideias que geram 
recursos financeiros, sabe fazer bons contatos que o levam a lucrar. 
Sabe combinar negócios com prazer, tem facilidade para relacionar-
se em vários círculos sociais. Quando não tem retorno financeiro 
ou incentivo pode abandonar seus projetos e ir atrás de outras 
oportunidades. É versátil, generoso e empreendedor; habilidoso 
para vender novas ideias ou causas nas quais acredita.

Simpatias que funcionam

Dicionário dos sonhos
TUBARÃO - A mensagem muda de signifi cado de 
acordo com o que aconteceu entre você e o tubarão 
no seu sonho. Quando vence um tubarão depois de 
uma luta, terá sorte em seus projetos. Mas se perde, 
os prejuízos em sua vida serão enormes. Números da 
sorte: 07, 13, 27, 33, 39 e 43.
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torcidas no
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Especiali-
dade do

escoteiro

Os que
estão aqui

(pron.)
Nem, em

inglês

São ridícu-
las, segun-
do Fernan-
do Pessoa

Veículos
como o da
Cinderela

(Lit.)

Oscar Ro-
berto (?),
ex-árbitro
de futebol

"O Som Ao
(?)", filme 
pernam-
bucano

Construção 
separatista
de Israel na
Palestina

Tchau, em
inglês

Aquele que
ri do esfar-

rapado
(dito)

Bolinha de
(?), brin-
cadeira
infantil

Diretor da
fundação

Gol de
Letra

Vítima do
xeque-

mate, no
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Divisão
dos volu-
mes da en-
ciclopédia
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que com-

bate a
gripe

Em + as

Flores tra-
dicionais
do buquê

Di (?): o
Pintor das
Mulatas

Trago 
(de bebida)
Foco da
revisão

Meio de 
arrecada-

ção de
dinheiro
para a

formatura

O desenho típico de
tatuagensConquista

da Seleção na primei-
ra Copa do México, em
21/6/1970

(Brasil 
4x1 Itália)

Adversário
da polícia
no conflito
em favelas

Primeiro 
tempero da
civilização

Contrastar

Diz-se do 
jornalismo

chapa-
branca

Tecido de
cortinas
Operação
policial

"Novo", em 
"neoliberal"
Um dos 7 
Anões (Lit.)

Região 
de águas 
cristalinas,
é destino
de casais
em lua de

mel

"(?) Is
the New

Black", sé-
rie dos EUA
Frequente

alvo de 
preconcei-
to regional
no Brasil

Fator linguístico que
ajudou a popularizar
as profecias de Nos-

tradamus

Órgão de 
locomoção
e alimen-

tação do polvoCeará (sigla)

Cobra peçonhenta 
com um chocalho
na ponta da cauda

Religiosos com fervor
excessivo que impõem
suas crenças de forma
agressiva e irracional

Tomba
Levar

(alimento)
ao forno

3/bye — nor. 4/voal. 5/godói. 6/orange. 15/estilo hermético.
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Não fi car sem trabalho: Numa segunda, quarta e 
sexta-feira vá até um lugar de sua casa que consiga olhar 
para o céu, erga os braços, olhe para ele e coloque toda 
a sua fé nestas palavras: Meus caminhos vão se abrir 
e arrumarei um emprego logo. Essa simpatia precisa 
ser feita ás 18h em ponto. Ofereça uma oração de sua 
devoção a São José, protetor dos trabalhadores.

Obra da exposição Anita Malfatti: 100 anos de arte moderna.

A exposição Anita Malfatti: 100 
anos de arte moderna inclui pin-
turas e desenhos que pontuam 
diversos momentos da produção 
desta artista, sempre sensível às 
tendências artísticas a sua volta. 
Para além do belíssimo conjunto 

expressionista que a consagrou 
como estopim do modernismo 
brasileiro, a mostra apresenta 
paisagens e retratos de períodos 
posteriores, como as refinadas 
pinturas naturalistas das déca-
das de 1920 e 1930, e aquelas 

mais próximas à cultura popular, 
presente nos trabalhos dos anos 
1940 e 1950.

Serviço: MAM (Museu de Arte Moderna de São Pau-
lo), Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 3, Ibirapuera, 
tel. 5085-1300. De terça a domingo das 10h às 18h. 
Ingresso: R$ 6, gratuito aos sábados. Até 30/04.

Cena de “Tirando os pés do Chão”.

O espetáculo “Tirando os pés do Chão” traz uma 
linguagem híbrida constituída por técnicas 
circenses, aliadas ao teatro, a música e dança, 

que permite ao público ter empatia com os artistas o 
tempo todo. A peça é inspirada no livro “Myrna - Não 
se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo”, que reúne 
cartas de uma coluna de aconselhamento sentimental 
publicadas no Diário da Noite, na década de 50, assi-
nadas por Myrna, pseudônimo de Nelson Rodrigues. 
Coreografias: Erica Rodrigues. Intérpretes: Beatriz 
Evrard, Celso Reeks, Erica Rodrigues, Gian Mellone, 
Letícia Doretto e Marco Vettore.

Serviço: Teatro J. Safra, R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, tel. 3611-3042. Sextas 
e sábados às 21h30 e domingos às 20h30. Ingressos: R$ 20 e R$ 40. Até 05/03.

O espetáculo “O Mágico de Oz” 
foi baseado na obra original de 
Lian Frank Baum

A peça conta a estória de Doroty, 
uma garotinha que se perde no 
Mundo de Oz e para conseguir 

o caminho de volta para a casa pre-
cisa encontrar o Grande Mágico de 
Oz. Com a ajuda da Bruxa do Norte, 
Doroty começa a sua procura no ca-
minho até o Castelo do Mágico, onde 
muita coisa acontece. Ela conhece 
seus três inseparáveis amigos: O 
Espantalho, O Homem de Lata e o 

Leão, que ajudam a menina a atingir 
seus objetivos. Com Mariana Ribeiro, 
Ruben Espinoza, Cibelle de Martin, 
Rebecca Etiene, Luciano Brandão e 
Fernando Lyra Jr.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, 
Bela Vista, tel. 3289-2358. Domingos às 17h30. Ingresso: 
R$ 40. Até 26/03.

Mundo de Oz
Divulgação

BRANDURA

Insignifi cante é o pingo d'água, todavia, com o tempo, traça um 
caminho no corpo duro da pedra. Humilde é a semente, entretanto, 
germina com fi rmeza e produz a espiga que enriquece o celeiro.

Frágil é a fl or, contudo, resiste à ventania, garantindo a colheita 
farta. Minúscula é a formiga, mas edifi ca, à força de perseverança, 
complicadas cidades subterrâneas. Submissa é a argila, no entanto, 
com o auxílio do oleiro, transforma-se em vaso precioso. Branda é a 
veste física, que um simples alfi nete atravessa, todavia suporta vicis-
situdes incontáveis e sustenta o templo do Espírito em aprendizado, 
por dezenas de lustros, repletos de necessidades e padecimentos 
morais. O verdadeiro progresso prescinde da violência.

Tudo é serenidade e seqüência na evolução. Aprendamos com a 
Natureza e adotemos a brandura por diretriz de nossas realizações 
para a vida mais alta, mas não a brandura que se acomoda com a 
inércia, com a perturbação e com o mal e sim aquela que se baseia 
na paciência construtiva, que trabalha incessantemente e persiste no 
melhor a fazer, ultrapassando os obstáculos que a ignorância lhe atira 
à estrada e superando os percalços da luta, a sustentar-se no serviço 
que não esmorece e na esperança fi el que confi a, sem desânimo, na 
vitória fi nal do bem.

André Luiz (De "Caridade", de Francisco Cândido Xavier - Espí-
ritos Diversos).

Dança
Divulgação
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